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MEMÒRIA D’ACTIVITATS

Nom de lentitat

CC ONG, Ajuda al Desenvolupament. Tarragona

Delegat

Xavier Burgell Bonaterra

Adreça

Avda. Països Catalans, 8 - 5º 2ª

Població

43007 Tarragona

Telèfon - correu electrònic

· 977201943

  xburgell@yahoo.es

Local

domicili

Altres

Inscrita al Registre Municipal d’entitats Ciutadanes de Tarragona 

el 29 de juliol del 2009 amb el nº 722
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OBJECTIUS

CC ONG Tarragona, treballa principalment per la sensibilització dels ciutadants de Tarragona, 

procurant acostar a la nostra realitat la cultura i la problemàtica social dels països africans.

Un dels altres objectius és oferir ajuda als països en vies de desenvolupament, en totes les seves 

variants (educació, sanitat, infraestructures, cultura, treball, etc.) així com totes aquelles activitats 

referents a la informació i a la formació de persones per a treballs d’ajuda a la realització de 

projectes (escoles, micro crèdits, etc.), promovent el progrés econòmic i social i millorar les seves 

condicions de vida.

Treballem principalment a la comuna d’Hombori, a Mali, un dels països menys desenvolupats del 

planeta.

VISIÓ
 
- Promoure la solidaritat i la cooperació amb els més desfavorits.

- Treballar l’empatia, conèixer la seva realitat per poder comprendre que no som tan diferents.

- A l’Àfrica: promoure la participació ciutadana, fent responsables dels projectes als seus propis 

benefi ciaris.

- Pluralitat, transparència en el fi nançament i optimització dels recursos disponibles.

- Agilitzacions dels tràmits burocràtics sense que per això es perdi transparència i claredat.

- Promoció del voluntariat.

VALORS

Dignitat  Promoure la dignitat de les persones regida per la Declaració Universal dels Drets Humans 

i els Objectius del Mil·leni.

Igualtat entre gèneres  Lluitar contra la discriminació de sexe.

Sostenibilitat  Adaptar tots els projectes a criteris clars de sostenibilitat del desenvolupament 

social, econòmic i mediambiental.

Compromís  Mantenir sempre un vincle que va més enllà de complir amb una obligació.

Transparència  Actuar de forma ètica, transparent, íntegra i honesta.



A
ct

iv
it
at

s

4

 
Medi Ambient
Participació en el Consell de Medi ambient de la ciutat de Tarragona

Campanyes
- Campanya de sensibilització i de captació de fons pel projecte de discapacitats 
de Ougadougou (Burkina Faso)
- Campanya d’emergència per a la captació de fons degut a les inundacions a 
Ouagdougou (Burkina Faso)
- Campanya d’emergència per a la captació de fons per a Gaza

Projectes
- Disseny projecte discapacitats de Ouagadougou (Burkina Faso)
- Disseny projecte construcció d’una escola a Dimamou (Mali)

Socis i voluntaris
- Formació i coordinació del voluntariat de Tarragona i comarca.
- Captació de nous socis.

ACTIVITATS


